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إوما : »ال سسىل اهلل عه عمش ته انخطاب قال: ق

األعمال تانىُاخ، وإوما نكم امشئ ما وىي، فمه كاود 

هجشذه إنً اهلل وسسىنه فهجشذه إنً اهلل وسسىنه، ومه 

كاود هجشذه نذوُا َصُثها، أو امشأج َرزوجها، فهجشذه 

 .«إنً ما هاجش إنُه

 عثذ انشحمه اته مهذٌ:انحافظ انكثُش َقاَل 

 .هُثذأ تهزا انحذَثمه أساد أن َصىف كراًتا ف 

)قهد أحمذ( وفُه ذىثُه نطانة انعهم  أن َصحح وُره فٍ 

كم عمم َعمهه، فكم عمم تذون إخالص ووُح صادقح ال 

 قُمح نه، تم هى وتال عهً صاحثه وانعُار تاهلل.



 (1) أن    هل تعلمموسوعة  

 5  

 

 

 مَدمٜ ادٗفف

 .احلّد هلل، وافهالة وافسالم ظذ رشول اهلل 

 وبًد:

 مٔرسة حتٝ ظْوان  ٜؾٓذه ادِٚئٜ األوػ من موشوظ

؟ َِم أنَّ ًْ َأظرض ؾٔٓٚ أبرز افٍوائد )احلديثٜٔ،  (،)هل َت

 وافٍَٜٓٔ، وافتٍسريٜ، واألصوفٜٔ... وؽرهٚ(.

هذه ادسٚئل هي ظهٚرة بحثي وحتََٔي وحتريري و

فسْوات ضوال،  ؾام من مًِومٜ توجد يف هذه افرشٚفٜ إال 

وراجًتٓٚ وحََتٓٚ وؿرأت األؿوال ؾٔٓٚ، وجٚءتُم أهيٚ 

 ًْي اهلل وإيٚـم هبٚ.افَراء بُل شٓوفٜ ؾٚؽتّْوهٚ، ٍٕ
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 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

ك ظذ شٔدٕٚ حمّد وظذ آفه ٚرِ م وبَ ِ  افِٓم وَش  ل  وَص  

 .أمجًغ وصحبه

 أمحد بن حمّود آل رجٛ /وـتبه ببْٕٚه: افبٚحٞ

فًٚم أفف وأربًاِمئٜ وأربًغ  ،ربٔع األول ( من صٓر01)

 .من هجرة افْبي 

 م(.8101زـ ـ ٕوؾ01ّادواؾق ظك يوم األحد )

 بّديْٜ ادْهورة ـ دؿِٜٓٔ ـ مك

 10558525181واتس:    10180812881هٚتف: 
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بًض افًِامء يرون أن ُفْبس افًاممٜ ظٚدة، : هل تعلم أن : 1

 وبًوٓم يراهٚ ُشْٜ؟

اجلّٓور ظذ أن جِسٜ االشساحٜ يف افهالة : هل تعلم أن : 2

ِٓٚ افْبي ص ًَ ذ اهلل ظِٔه وشِم حلٚجٜ فٔسٝ ُشْٜ، وإٕام ؿٚفوا: َؾ

ن َثم ال يًٍِٓٚ ادهع إال إذا  ِّ من ـز شْه أو ثَل يف اجلسم، ؾ

 احتٚج إفٔٓٚ؟
ََل ابن : هل تعلم أن : 3 َٕ اجلّٓور ظذ وجوب إظٍٚء افِحٜٔ؟ بل 

حزم وابن افَىٚن اإلمجٚع ظذ وجوب إظٍٚئٓٚ. وؿد ذـرُت 

ُٜٔ؛ ألهنم اجلّٓور خلالف افنٚؾًٜٔ وافَٚيض ظٔٚض من ادٚف

ِرهوا احلِق، وإٔٚ مع ؿول اجلّٓور.  ـَ

اجلّٓور يرون أن افَْٚب مستحٛ، وهو زي : هل تعلم أن : 4

 افسس وافًٍٚف؟

 افًِامء اتٍَوا ظذ مؼوظٜٔ ختٚن اإلٕٚث؟: هل تعلم أن : 5

افوضوء بٚدٚء افسٚخن أو ادنّس أمر مبٚح : هل تعلم أن : 6
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 رشًظٚ؟

سٔد األٕبٔٚء يف األؾالم وادسِسالت حرام، بال جت: هل تعلم أن : 7

َِم ظن ظٚمل مًتز؟ ًْ  خالف ُي

 َؿَدَم ادرأة ظورة ظْد مجٚهر افًِامء؟ : هل تعلم أن :8

افزـٚة جتوز فىٚفٛ افًِم ادتٍرغ فًِِم، إذا ـٚن : هل تعلم أن : 9

 ؾًَرا، بؼط أن يُون جمتًٓدا؟

افْزول فِسجود يُون اجلّٓور ظذ أن : هل تعلم أن  : 01

بٚفرـبتغ وفٔس بٚفٔدين؟ وَمن ٕزل بٚفٔدين ؾال مٕٚع أيًوٚ، 

 واألمر واشع؟

رؾع األيدي يف خىبٜ اجلًّٜ ظْد افدظٚء أو بغ : هل تعلم أن : 11

 اخلىبتغ أمر جٚئز إذ فٔس هْٚك دفٔل صحٔح رصيح يًّْه؟

فتهوير ادًٚرصين ظذ جواز ا مجٓور افًِامء : هل تعلم أن : 12

ًَٚ؟  افٍوتوؽرايف مىِ

ُٝ يف هذا بحثًٚ ـٚماًل، َيرسَّ اهلل َمن يىبًه يل!!  وؿد ـتب
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بٚب افتهحٔح  وافتؤًف مٍتوح دن هو : هل تعلم أن : 13

مٗهل فذفك حتى ؿٔٚم افسٚظٜ؟ وؿول افبًض: )إٕه إتٓى( ؿول 

 بٚضل وجمٚزؾٜ واهٜٔ؟

ِٜ وُأؿّٔٝ افهالة، ادهع إذا ـٚن يهع افْٚؾ : هل تعلم أن :14

ؾِه ؿىع افْٚؾِٜ، وفه اإلمتٚم إذا ـٚن شٔدرك افرـًٜ مع اإلمٚم، 

ْم  }وهو األَْوػ؛ فَوفه تًٚػ:  ُُ ُِوا َأْظاَمفَ  [؟22]حمّد:  {َواَل ُتْبىِ

ة إػ  اجلّٓور ظذ أن ظورة افرجل: هل تعلم أن : 15 من افرسر

ة وافرـبٜ خٚرج افًورة؟  افرـبٜ، وافرسر

حديٞ: ))افْيرة األوػ فك، وافثٕٜٚٔ ظِٔك( ل تعلم أن : : ه16

 حديٞ ضًٔف؟

وأن افنخص متى وؿًٝ ظْٔه ظذ ظورة، وجٛ رصف افْير 

 ؾوًرا؛ فَوفه صذ اهلل ظِٔه وشِم: ))ارصف بكك((؟

افزـٚة ال ُُترج فبْٚء ادستنٍٔٚت وادسٚجد ظْد : هل تعلم أن : 17

ََل ابن ظب َٕ د افز اإلمجٚع ظذ أن افزـٚة ال ُيبْى مجٚهر افًِامء، بل 
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 هبٚ مسجد؟

إٕنٚء ُجروب ديْي ظذ افنبُٜ افًُْبوتٜٔ أمر : هل تعلم أن : 18

مستحٛ، وهو من افدظوة إػ اهلل تًٚػ؟ أؾٚده صٔخْٚ مهىٍى 

 بن افًدوي.

اجلّٓور يرون إٔه ال زـٚة يف اخلرضاوات وال  : هل تعلم أن :19

حديٞ: ))ال زـٚة يف اخلرضاوات((،  افٍواـه؟ وظّدة أدفتٓم

 وهو حديٞ ضًٔف.

وأن افراجح فديَّ هو ؿول أيب حٍْٜٔ افًْامن، أن افزـٚة جتٛ يف  

 ـل مٚ خيرج من األرض ممٚ يْتٍع به افْٚس ويّْو.

اجلّٓور يرون ظدم جواز مس احلٚئض واجُلُْٛ : هل تعلم أن : 22

ن إال فِّهحف؟ وظّدة أدفتٓم حديٞ: ))ال َيّس افَرآ

 ضٚهر(( وهو حديٞ ضًٔف؟

 وأنَّ افراجح فديَّ هو ؿول أيب حمّد بن حزم، أي: اجلواز. 
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األذان افثٚين فِجًّٜ يف ظكٕٚ هذا  فٔس َوْؾق : هل تعلم أن : 21

ُشْٜ افرشول صذ اهلل ظِٔه وشِم، وال َوْؾق مٚ صًْه ظثامن بن 

 ظٍٚن ريض اهلل ظْه؟

دُزات، وُظرؾٝ ادواظٔد اآلن وال حٚجٜ فه، ؾْٓٚك افسٚظٚت وا 

 بٚفدؿَٜٔ؟

األزهر افؼيف مع ظِو ـًبه وجالفٜ مْزفته : هل تعلم أن : 22

س افًَٔدة  -وؿدره، وإٔه مْٚرة ظِّٜٔ ال ٕير هلٚ  مٚ زال ُيدر 

 األصًريٜ ادِٔئٜ بٚألخىٚء؟

وإٔك إذا ُوؾَٝ فتًِٔم وفدك أو ابْتك يف هذا ادْز افًئم،  

ِ ّه افًَٔدة افهحٔحٜ ؾْٔبٌي فك أ ًَ ن تدؾع به فًٚمل راشخ ُي

 افسِّٜٔ؟

ًَل صٓٚدة خزيّٜ : هل تعلم أن : 23 افْبي صذ اهلل ظِٔه وشِم َج

 بن ثٚبٝ ريض اهلل ظْه بنٓٚدة رجِغ؟
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بًض األمثٚل افنًبٜٔ مٖخوذة من أحٚديٞ : هل تعلم أن : 24

ين(، دفِٔه حد يٞ إٔس ضًٍٜٔ؛ مثل: ؿوهلم: )اجلواز ٕص افد 

مرؾوًظٚ: ))َمن تزوج صٚحلٜ، ؾَد ُأظغ ظذ صىر ديْه(( وهو 

 حديٞ ضًٔف؟

افهالة ظذ افٌٚئٛ جٚئزة، وإن ـٚن ؿد ُصع : هل تعلم أن : 25

 ظِٔه، وهو مذهٛ افسٚدة افنٚؾًٜٔ؟

اجلٓر بٚفْٜٔ فٔس فه مستْد صحٔح من ـتٚب : هل تعلم أن : 26

 وال ُشْٜ؟

هلل افًئم( بًد افَراءة مل َتِرد، وفو )صدق ا: هل تعلم أن : 27

ع؟ ًٕٚ ؾال حرج ظِٔه وال ُيَبدَّ  ؿٚهلٚ صخص أحٔٚ

اجلّٓور ظذ أن شجود افتالوة مستحٛ، وهو : هل تعلم أن : 28

 افهحٔح، وفٔس فه تسِٔم؟

افنٔخ حمّد ٕٚرص افدين األفبٚين ظٚمل جِٔل : هل تعلم أن : 29

ث ـبر وصٓر، وؿد خدم افسر  ْٜ خدمٚت جِِٜٔ، وظِّه وحُمَد 
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تٔبٜ من افًِامء؟ ؾرمحٚت اهلل ظِٔه  ـَ احلديثي يسٚوي ظّل 

 وأشُْه ربه ؾسٔح اجلْٚن!!

ؿراءة افٍٚحتٜ ظْد االتٍٚق أو اخلىوبٜ أو ظْد : هل تعلم أن : 32

 أمر فٔس ظِٔه دفٔل من افؼع؟-إىالق شٔٚرة األجرة فِسٍر
م: )َصل  ظذ افْبي( أهل مك يتّٔزون بَوهل : هل تعلم أن :31

 ظْد بدايٜ أي َٕٚش مٓم أو ظْد هتدئٜ ضرؾغ ؿٚم بْٔٓام صجٚر؟
مٕٚع افزـٚة يٖيت مٚفه افذي مًْه يوم افَٔٚمٜ يف : هل تعلم أن : 32

صُل ثًبٚن ـبر أؿرع؛ من صدة افسم افذي يف رأشه، يِتٓم مَٕٚع 

  افزـٚة، ويَول: )إٔٚ مٚفك افذي ـْزَت!!(؟
تٚرك افهالة رَشٌّ من افسٚرق وافزاين وصٚرب أن :   : هل تعلم33

 اخلّر؟
إضًٚمك أهل بٔتك من احلالل إٔٝ مثٚب : هل تعلم أن : 34

؟ َٝ  ومٖجور ظِٔه متى احتسب
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حديٞ: ))إذا َخىَٛ إفُٔم َمن َتْرَضون ديْه : هل تعلم أن : 35

جوه، إال تًٍِوا تُن ؾتْٜ يف األرض وؾسٚد ظريض((  َُِه ؾَزو  وُخ

 حديٞ ضًٔف؟
ـل حديٞ ؾٔه تٍؤل صالة ادرأة يف بٔتٓٚ ظذ : هل تعلم أن : 36

صالهتٚ يف ادسجد ال يهح؟ وؿد ٕص ظذ هذا ابن خزيّٜ يف 

 صحٔحه؟
ادوحي مثٚب، فُن ال يهح حديٞ يف تًٔغ : هل تعلم أن : 37

َي األجر دل ظذ  ٍِ ؿدر هذا افثواب، ـام ؿٚل ابن افًريب، وـِام ُأْخ

 ؟ظيّه
 أـثر  أهل افتٍسر ظذ أن ؿوفه تًٚػ: : هل تعلم أن :  38

ٔ بَِغ } ٔ َبُٚت فِِىَّ َخبَِٔثِٚت َوافىَّ ِْ
بُِٔثوَن فِ َخبِٔثَِغ َواخْلَ ِْ بَِٔثُٚت فِ اخْلَ

َرٌة َوِرْزٌق  ٍِ ٌْ ْم َم وُفوَن هَلُ َُ َّٚ َي ُءوَن مِم ٔ َبِٚت ُأوَفئَِك ُمَزَّ ٔ ُبوَن فِِىَّ َوافىَّ

ِريمٌ   .[81]افْور:  {ـَ
أن ادراد هبٚ أن افُِامت افىٔبٜ ال َُترج إال من افىٔبغ، وأن 
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 افُِامت اخلبٔثٜ ال َُترج إال من اخلبٔثغ؟

 وؿِٜ من افًِامء ؿٚفوا: إن ادراد هبٚ افزواج؟

ايِن اَل  }أـثر أهل افتٍسر ظذ أن ؿوفه تًٚػ: : هل تعلم أن : 39 افزَّ

 َٔ ٌك َيُُِْْح إاِلَّ َزإِ ٚ إاِلَّ َزاٍن َأْو ُمْؼِ َٓ ُٜ اَل َيُُِْْح َٔ
إِ ًٜ َوافزَّ ـَ ًٜ َأْو ُمْؼِ

ِمِْغَ  ْٗ َم َذفَِك َظَذ اْدُ  [.2]افْور:  {َوُحر 
أي أن افزاين ال يىٚوظه ظذ زٕٚه إال زإٜٔ من أمثٚفه أو مؼـٜ ال 

ترى حرمٜ افزٕى أصاًل. وـذفك افزإٜٔ ال يىٚوظٓٚ ظذ زٕٚهٚ إال 

م زا ٍن ظذ صٚـِتٓٚ أو مؼك ال ُيرى حرمٜ افزٕى أصاًل، وُحر 

 افزٕٚ ظذ ادٗمْغ.

 ؾُٚن ادراد بٚفُْٚح يف اآليٜ: اجِلامع؟ 

ـل حديٞ يْص حتديًدا ظذ مَدار ؾول : هل تعلم أن : 42

 ال يهح شْده؟ -افهالة يف ادسجد األؿل ادبٚرك
ة اجلامظٜ وال صالة ادرأة ال جتٛ ظِٔٓٚ صال: هل تعلم أن : 41

  اجلًّٜ؟
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ادرأة إذا صِٝ افيٓر يف بٔتٓٚ يوم اجلًّٜ تهع : هل تعلم أن : 42

أربع رـًٚت، وإذا صِٝ اجلًّٜ مع اإلمٚم يف ادسجد تهع 

 رـًتغ؟
ضٚفٛ افًِم افؼظي ادتَن ادجتٓد افذي  : هل تعلم أن :43

ؿٔٚم  هذا أؾول فه من -يبحٞ ادسٚئل افًِّٜٔ فٍْع افْٚس

 افِٔل؟
دظٚء االشتخٚرة جٚئز أن يُون ؿبل افسالم أو : هل تعلم أن : 44

 بًده، وأن األمر يف هذا واشع؟
افْوم ظذ افبىن جٚئز، وال يهح حديٞ يف : هل تعلم أن : 45

 مًْه، وفُن األؾول افْوم ظذ افنق األيّن؟
خىبٜ اجلًّٜ بًد ُتٔر افْٚس يف حوور : هل تعلم أن : 46

ْٜ، وال يهح يف ذفك حديٞ؟ ر خىٜٔ افًٔدحوو  فٔس من افسر
ادق بغ افَبور بٚفًْٚل جٚئز، وال يهح خز : هل تعلم أن : 47

 يف مًْه؟



 (1) أن    هل تعلمموسوعة  

 17  

َِّْحد ـالمهٚ جٚئز فِّٔٝ، وال يهح : هل تعلم أن : 48 ق واف افنَّ

 خز يف أن ))افِحد فْٚ وافنق فٌرٕٚ((؟
دسجد أمر جٚئز، وال يهح تنبٔك األصٚبع يف ا: هل تعلم أن : 49

 حديٞ يف مًْه؟
ـتٚبٜ األشامء ظذ افَبور أمر جٚئز، وال يهح   : هل تعلم أن :52

َرف افَز، وؿد َظَرف افْبي  ًْ خز يف مًْه، وؾٔه مًٍْٜ، وهي أن ُي

صذ اهلل ظِٔه وشِم ؿز أمه دٚ اشتٖذن ربه يف زيٚرهتٚ، ؾدل ظذ أن 

افَبور ـٕٚٝ مًروؾٜ، ؾال حرج أن ّٕٔزهٚ، وأوضح متٔٔز هو 

 ـتٚبٜ االشم؟
ُفبْس افثوب األمحر اخلٚفص أمر جٚئز، وال يهح : هل تعلم أن : 51

 خز يف مًْه؟
ـل حديٞ يف افْٓي ظن ثٔٚب افنٓرة ال يهح، : هل تعلم أن : 52

وال  واألزاهرةؾٚألضبٚء هلم ثٔٚب ممٔزة، وافؼضٜ هلم ثٔٚب مًْٜٔ 

ٔ ز افنخص ٍٕسه بثوب مًغ؟  مٕٚع أن ُيّ
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ٔض أو افٍْٚس ال ـل حديٞ يف حتديد مدة احل: هل تعلم أن : 53

ََهٜ افبٔوٚء أو  يهح ، وأن َمَرد األمر فِجٍٚف افتٚم أو رؤيٜ اف

 فًٚدة  ـل امرأة؟
ن : هل تعلم أن : 54 حديٞ: ))َأد  األمٕٜٚ إػ َمن ائتّْك، وال َُتُ

 َمن خٕٚك(( حديٞ ضًٔف؟
وأن افنخص جيوز فه أن ييٍر بحَه ممن أخذه مْه، بؼط أال  

 ة أظيم؟يستٛ ظذ ذفك مٍسد

حديٞ: ))صوموا تهحوا(( حديٞ ضًٔف، : هل تعلم أن : 55

َِم؟ ًْ   فُن افهٔٚم صحٜ بال خالف ُي
َِف بٌر اهلل، ؾَد أرشك(( : هل تعلم أن : 56 حديٞ: ))َمن َح

 حديٞ ضًٔف؟ 

فُن ال جيوز احلِف بٌر اهلل ألحٚديٞ ـثرة، مْٓٚ: ))َمن ـٚن 

ٚ ؾِٔحِف بٚهلل أو فٔهّٝ((. ًٍ  حٚف
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م( بٌر ذـر اهلل: هل تعلم أن : 57 جٚئز،  -افُالم يف اخلالء )احَلامَّ

 وال يوجد دفٔل صحٔح يًّْه؟
افذبٔح افذي ُأِمر إبراهٔم اخلِٔل ظِٔه افسالم : هل تعلم أن : 58

 هو شٔدٕٚ إشامظٔل ظِٔه افسالم. -بذبحه

 .  هذا ؿول ـثر من افًِامء، وهو افراجح فديَّ

 و إشحٚق؟وأن بًوٓم ؿٚفوا: ه 
خالف أيب حمّد بن حزم خالف مًتز ومًتد : هل تعلم أن : 59

 به إال ؾٔام صذ؟ وأن ؿوفه خيرم اإلمجٚع؟ 

ظْد افنٔخغ: ابن بٚز  احلٍْٜٔ بل ؿوفه أؿوى من ؿول افسٚدة 

 وابن ظثّٔغ، رمحٓام اهلل؟

حديٞ: ))ُحبٛ  إيلَّ من دٕٔٚـم افى ٔٛ : هل تعلم أن : 62

ًِٝ ُؿرة ظْٔي يف افهالة(( حديٞ ضًٔف، وافْسٚء، وُج 

ٍه افدارؿىْي وؽره؟ ًَّ  َض
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 زيٚدة: ))وـل ضالفٜ يف افْٚر(( زيٚدة ضًٍٜٔ؟: هل تعلم أن : 61
َِد طٓرك وَأَخذ مٚفك، ؾٚشّع : هل تعلم أن : 62 زيٚدة: ))وإِْن َج

 زيٚدة ضًٍٜٔ؟ وأضع((
د شِىٚن حديٞ: ))أؾول اجلٓٚد ـِّٜ حق ظْ: هل تعلم أن : 63

ًٍَّه ظدد من افَْٚد؟ جٚئر((  حديٞ ضًٔف، َض
حديٞ: ))ـثرة افوحك متٔٝ افَِٛ(( : هل تعلم أن : 64

ٍه افدارؿىْي ؾَٚل: واحلديٞ ؽر ثٚبٝ حديٞ ضًٔف؟ ًَّ  ؟َض
َه : هل تعلم أن : 65 ره بًض افٍَٓٚء، وَؾسَّ ٍَّ ـَ تٚرك افهالة 

ك من صِوات، أـثرهم، وأفزموه مع افتوبٜ أن يَيض ـل مٚ َترَ 

((؟ َٙ َْ  وؿوهلم صحٔح حلديٞ: ))َدْين اهلل أحق أن ُي
األصل أن ُتًٚفِٟ ادرأُة ادرأَة، وال جيوز فِّرأة : هل تعلم أن : 66

أن ُتًَٚفٟ ظْد رجل إال يف حٚل افرضورة أو احلٚجٜ أو ادهِحٜ 

 افراجحٜ؟
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ل حديٞ: ))َمن : هل تعلم أن : 67 يوم اجلًّٜ واؽتسل، َؽسَّ

ر وابتُر، ودٕٚ واشتّع وإٔهٝ، ـٚن فه بُل خىوة خيىوهٚ و َُّ َب

 أجر شْٜ صٔٚمٓٚ وؿٔٚمٓٚ(( أشٕٚٔده ضًٍٜٔ، ومتْه مُْر؟
افوحك يف افهالة بهوت ُيبىل افهالة، : هل تعلم أن : 68

ع ظِٔه؟ َّ  وهذا جُمْ
 -ـل حديٞ َيذم وفد افزٕٚ أو ؾٔه إٔه رش افثالثٜ: هل تعلم أن : 69

 ال يهح؟
ْم َأْن }ؿوفه تًٚػ: هل تعلم أن :  :72 ُُ ًٜ أِلَْياَمِٕ ُِوا اهللََّ ُظْرَض ًَ َواَل جَتْ

ٌٔع َظٌِِٔم  ِّ ِس َواهللَُّ َش وا َوُتْهُِِحوا َبْغَ افَّْٚ َُ وا َوَتتَّ ]افبَرة:  {َتَزر

882] 
وا وال تٍسره ظْد ـثر من ادٍرسين:  ال حتٍِوا بٚهلل أن ال َتَزر

 ا بغ افْٚس. تتَوا وال تهِحو

ؾ٘ذا ؿٔل فك: َأْصِِح بغ افْٚس، أو: ِصل رمحك، أو: اؾًل 

!! ُٝ  اخلر! تَول: ال أؾًل ؾَد حٍِ
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ر ـٍٚرة يّغ وتًٍل اخلر.   ٍ  ؾٍي اآليٜ إرصٚد فك إػ أن ُتُ

ـٍٚرة افّٔغ حترير رؿبٜ، ؾ٘ن مل جتد ؾ٘ضًٚم : هل تعلم أن : 71

م َظَؼة مسٚـغ أو ـسوهتم، ؾ٘ن مل جت د  ََ د ؾهٔٚم ثالثٜ أيٚم، وال ُت

 افهٔٚم ظذ اإلضًٚم إال ظْد افًجز؟
صالة افًك فٔس هلٚ ُشْٜ راتبٜ، وفُن فك أن : هل تعلم أن : 72

 تهع بغ األذان واإلؿٚمٜ رـًتغ أو أـثر؟
االؽتسٚل ُيٌْي ظن افوضوء متى ٕويٝ : هل تعلم أن : 73

 افوضوء؟
إذا جٚء يوَم مجًٜ، ؾتُون صالة افًٔد يوم افًٔد : هل تعلم أن : 74

ُشْٜ مٗـدة، وصالة اجلًّٜ ؾريوٜ وال َتسك واحدة من أجل 

 األخرى؟ وهبذا ؿٚل مجٚهر افٍَٓٚء، وهذا مٚ َأدين اهلل به؟
ِه ظن : هل تعلم أن : 75 ِْ منٚهدة ـرة افَدم أمر جٚئز إذا مل ُي

 تٜ؟واجٛ ديْي أو واجٛ دٕٔوي، ومل يدؾع فًِهبٜٔ ادَّو
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ؿول بًض افْٚس: )إٔٚ ممسك( إذا شٖفَته: هل : هل تعلم أن : 76

إٔٝ صٚئم؟ فٔس ظِٔه مستْد، وافهواب أن يَول: )إين 

 صٚئم(؟
َٝ ظذ هنر : هل تعلم أن : 77 حديٞ: ))ال ُترسف يف ادٚء وفو ـْ

 جٍٚر(( شْده ضًٔف؟

 فُن اإلرساف حرام يف ادٚء ويف ؽره؟ 
سح ظذ اجلورب جٚئز إذا فبسته ظذ ضٓٚرة، اد: هل تعلم أن : 78

 وـٚن شٚتًرا دحل افوضوء؟
جيوز فِّرأة ادًتدة أن تًتد يف أي مُٚن : هل تعلم أن ه: 79

 صٚءت، وجيوز هلٚ اخلروج فَوٚء مهٚحلٓٚ افرضوريٜ؟
افتًزيٜ ظز افوشٚئل احلديثٜ من هٚتف وٕٝ : هل تعلم أن : 82

َِم؟أمر جٚئز بال خالف يُ  -وؽرمهٚ ًْ 
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األثر افذي ؾٔه أن امرأة ؿٚضًٝ ظّر بن : هل تعلم أن : 81

ظذ ادْز، دٚ هَنَى ظن ادٌٚالة يف ادٓور،  -ريض اهلل ظْه  -اخلىٚب

أثر ضًٔف من ـل  ؾَٚل ظّر: )أصٚبٝ امرأة وأخىٖ ظّر(

  ضرؿه؟
ؿهٜ افٌرإٔق ال تهح، وـِٓٚ ضرؿٓٚ ضًٍٜٔ : هل تعلم أن : 82

 مردودة؟
 ؿهٜ مٚصىٜ ابْٜ ؾرظون ؿٚبِٜ فِتحسغ؟: هل تعلم أن : 83
))ُمُروا أوالدـم بٚفهالة وهم أبْٚء  حديٞ:: هل تعلم أن : 84

ؿوا بْٔٓم يف  شبع، وارضبوهم ظِٔٓٚ وهم أبْٚء ظؼ، وَؾر 

  حديٞ ضًٔف من ـل ضرؿه؟ ادوٚجع((
حديٞ: ))شٖٔيت ظذ افْٚس شْوات : هل تعلم أن :  85

اظٚ ب ؾٔٓٚ افهٚدق، ويٗمتن َخدَّ ذَّ َُ ق ؾٔٓٚ افُٚذب، وُي ت، ُيَهدَّ

َوْيبِوٜ ن ؾٔٓٚ األمغ، وَيْىق ؾٔٓٚ افرر ، ؿٔل: « ؾٔٓٚ اخلٚئن، وخُيَوَّ

 يتُِم يفافرجل افتٚؾه »ومٚ افرويبوٜ؟ ؿٚل: 
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 حديٞ ضًٔف من ـل ضرؿه؟ أمر افًٚمٜ(( 

ًِْجع افراوي إذا إٍرد بتوثَٔه ابن حبٚن و: هل تعلم أن : 86 اف

 وابن شًد، ؾٓو يف حٔز افوًف، وَٕول ظْه: مل ُيوثَّق ِمن ُمًتَز؟
ادسٚؾر ال جتٛ ظِٔه صالة اجلًّٜ، فُن إذا : هل تعلم أن : 87

 صالهٚ ؾٓي صحٔحٜ؟
 األضحٜٔ جٚئزة ظن ادسٚؾر وظن ادٔٝ؟: هل تعلم أن : 88
َِق اهلل افسبٜ يوم افسبٝ(: هل تعلم أن : 89 (، من حديٞ: ))َخ

ؿول ـًٛ األحبٚر، وفٔس من ؿول افْبي ادختٚر صذ اهلل ظِٔه 

 وشِم؟ ـذا ؿٚل ـثر من افَْٚد؟
ُٝ آمًرا أحًدا أن يسجد ألحد، : هل تعلم أن : 92 حديٞ: ))فو ـْ

ألمرُت ادرأة أن تسجد فزوجٓٚ(( يف ـل ضرؿه مَٚل، وَمن َؿبِِه 

 ؾِه َوْجه؟
م افسٚظٜ حتى يُون أشًد حديٞ: ))ال تَو: هل تعلم أن : 91

ع((. يف ـل ضرؿه ضًف؟ َُ ع بن ُف َُ  افْٚس بٚفدٕٔٚ فُ
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األضٍٚل أحبٚب اهلل( ظبٚرة منتٓرة، وال )ظبٚرة : هل تعلم أن : 92

؟ ُٝ  دفٔل ظِٔٓٚ ؾٔام ظِّ
رة رموٚن تسٚوي أجر حجٜ يف افثواب، ـام : هل تعلم أن : 93 ّْ ُظ

 ؿٚل افرشول صذ اهلل ظِٔه وشِم؟
َخٚن( ال   علم أن :: هل ت94 ـل حديٞ يف ؾول شوريت )يس وافدر

 يهح؟
ـل حديٞ يف ؾول شوريت )افرمحن، : هل تعلم أن : 95

 وافواؿًٜ( ال يهح؟
ـل ِدين ؽر اإلشالم هو ـٍر رصيح، بال : هل تعلم أن :  96

 خالف بغ افًِامء أهل افديٕٜٚ؟
م يدور مع ظِته وجوًدا وظ: هل تعلم أن : 97 ُْ  دًمٚ؟احُل
ِمْن َأْوَشِط َمٚ }ؿوفه تًٚػ ظن إضًٚم ادسٚـغ: : هل تعلم أن : 98

ْم  ُُ وَن َأْهِِٔ ُّ
ًِ  [ ؾٔه تٍسران:18]ادٚئدة:  {ُتْى

ؿٔل: األوشط، أي: األؾول. وؿٔل: أي: افوشط. ؾٚألول 
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 أحوط. وافثٚين: ؿوي أيًوٚ؟

َر َواَل ُيْبِديَن ِزيَْ  }يف ؿوفه تًٚػ:  : هل تعلم أن :99 َٓ نَّ إاِلَّ َمٚ َط ُٓ تَ

ٚ َٓ [ تٍسرين: األول: أي: افوجه وافٍُغ. افثٚين: 20]افْور:  {ِمْْ

 طٚهر افثٔٚب وظًْٔٚ فِرؤيٜ ؾَط؟
)ؾتح افبٚري( البن َحَجر من أظيم رشوحٚت : هل تعلم أن : 122

)صحٔح افبخٚري(؟ وأن )رشح افْووي ظذ مسِم( من أظيم 

 رشوحٚت )صحٔح مسِم(؟
ِ م وبٚرك ظذ شٔدٕٚ حمّد وظذ آفه وأصحٚبه  وَصل    افِٓم وَش

 أمجًغ. 
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 واحلّد هلل رب افًٚدغ.

ِ م وَبِٚرك ظذ شٔدٕٚ حمّد وظذ آفه وصحبه   وَصل  افِٓم وَش

 أمجًغ.

 وـتبه ببْٕٚه: افبٚحٞ/ أمحد بن حمّود آل رجٛ

 شٚئاًل اهلل أن حيٍيه وحيٍظ زوجته ووافديه ومنٚخيه
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